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Kära publik!

Kalendarium Våren 2016

Det är vår absoluta uppfattning att vi ska röra oss runt i landet så mycket vi kan för att just du ska ha 
möjlighet att höra oss där det passar dig. Allt inom ramen för Försvarsmaktens uppdrag; för staten, 
förbanden och allmänheten.

Att ha många bollar i luften är ett begrepp som passar mycket bra in på processen att skapa en 
hållbar planering i en verksamhet med många olika ingångsvärden. Det ligger alltid betydande 
arbetsinsatser bakom alla våra typer av uppdrag.  
Hur lång tid tar det att lära in ett figurativt program som ska framföras under några intensiva 
dagar i Oslo? Vilken musik passar i år in i sammanhanget? Hur lång tid får vi? Var kommer vi in på 
arenan, var går vi ut? Innan dessa förvisso basala uppgifter är på plats kan inte vår flaggtrumslagare 
Karin Svensson ta sina ingenjörskunskaper till skrivbordet för att räkna ut hur koreografin ska ta 
musikkåren genom föreställningen.

Tur då att Marinens Musikkår består av en hängiven grupp medarbetare som är beredda att göra 
det lilla extra för varje framträdande. Allt från mina administrativa kollegors detaljarbete, de musiker 
som förser sina kollegor med korrekta uniformer, ett programråd som levererar idéer och musikaliskt 
innehåll till de dirigenter som leder musikerna mot nya upplevelser för oss alla som lyssnar.

Ytterligare ett generalprogram med musikkårens samlade verksamhet har nu tagits fram. 
Varmt välkommen till våra framträdanden varän du stöter på Marinens Musikkår, 
”Försvarsmaktens leende”!

Andreas Johansson
Producent, Marinens Musikkår

Januari
Trettonhelgskonsert
Tisdag 5 januari 16.00
Ystads Teater

Trettonhelgskonsert
Onsdag 6 januari 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona  
 
Kungliga Audienser
Onsdag 13 januari
Kungliga Slottet, Stockholm

Mottagning
Torsdag 14 januari
Karlberg slott, Stockholm

Konsert – Flourish for Wind Band
Onsdag 20 januari 19.00
Torhamns kyrka
 
Konsert – Flourish for Wind Band
Torsdag 21 januari 19.00
Kalmar domkyrka
 
Marinstridsdagarna
Tisdag 26 januari
Karlskrona
 
Mottagningsceremoni
Onsdag 27 januari
Marinbasen, Karlskrona

Ceremoni 
Onsdag 27 januari 
F 17, Kallinge

Februari
Konsert – Shakespeare Pictures
Torsdag 4 februari 19.00
Asarums kyrka

Konsert – Shakespeare Pictures
Fredag 5 februari 12.10
Sparresalen, Karlskrona 

Familjekonsert – Djurens karneval
Söndag 14 februari 13.00
Galjonshallen, Marinmuseum, Karlskrona

Konsert – Promenadmusik
Torsdag 18 februari 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Mars
Konsert – American Salute
Lördag 5 mars 16.00
Sparresalen, Karlskrona

Konsert – Freedom fighters
Fredag 11 mars 19.00
Crusellhallen, Linköping
 
Konsert – Freedom fighters
Lördag 12 mars 16.00
Musikhögskolan, Örebro
 
Marinchefens konsert – 
Freedom fighters        
Söndag 13 mars 15.00
Berwaldhallen, Stockholm
 
Konsert – Påsken i toner
Torsdag 24 mars 19.00
Tvings kyrka

April
Vaktparad
Lördag 2 - Söndag 3 april
Kungliga Slottet, Stockholm

Konsert – Copenhagen
Onsdag 13 april 19.00
Lunds Stadshall

Konsert – Copenhagen
Torsdag 14 april 19.00
Sparresalen, Karlskrona

Marinbasens Vårgenomgång
Fredag 15 april
Sparresalen, Karlskrona

Seminarie – Johan Puke 200 år
Torsdag 21 april
Marinbasen, Karlskrona
 
Kadettbal, SSS
Lördag 23 april
Marinmuseum, Karlskrona

Seminarie
Östersjön – Möjligheter och utmaningar
Måndag 25 april
Dramaten, Stockholm
 
GMU avslutning, LedR
Onsdag 27 april
Ledningregementet, Enköping

Finska veterandagen
Onsdag 27 april
Finska ambassaden, Stockholm

GMU avslutning, SSS
Torsdag 28 april
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
 

 
HMK Födelsedag
Lördag 30 april 11.00
Kungliga Slottet, Stockholm

Maj
Revelj
Söndag 1 maj 07.00
Avmarsch från Sparre, Karlskrona
 
Sjörövarkonsert
Onsdag 4 maj 10.00
Hoglands park till Östersjöhallen, Karlskrona

Marinbasens vårkonsert 
Onsdag 11 maj 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
 
Eksjö garnisons vårkonsert
Torsdag 12 maj 19.00
Eksjö kyrka

Musikmarsch med figurativ uppvisning
Fredag 20 maj 12.00
Karlskrona

Norsk Militær Tattoo
Torsdag 26 - Söndag 29 maj
Oslo Spektrum, Norge

Juni
Kungliga Audienser
Torsdag 2 juni
Kungliga Slottet, Stockholm
 
Musikmarsch
Fredag 3 juni 12.00
Karlskrona

Nationaldagen
Måndag 6 juni
Stockholm

Vaktparad
Tisdag 7 juni
Kungliga Slottet, Stockholm

Grevagårdskonsert
Onsdag 8 juni 19.00
Grevagården, Karlskrona 

Marinbasens sommarkorum
Torsdag 9 juni
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Ceremoni K3
Fredag 10 juni
Karlsborg

Foto framsida: Håkan Jönsson 
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Högkvarteret, HKV, samordnar och leder marinen genom 
marintaktiska staben och marinens produktionsavdelning.

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land.  
Förbandets kustjägare, amfibiesoldater och sjömän har med 
olika vapensystem förmågan att ta och utöva kontroll över 
kustområden. Med snabbgående stridsbåtar och svävare har 
förbandet en god rörlighet. Amfibieregementet ansvarar för de 
nationella skyddsstyrkorna ur Hemvärnet i Södermanland och 
på Gotland. 

Fjärde sjöstridsflottiljen består av korvetter, minröjningsfartyg, 
röjdykarfartyg, stödfartyg och röjdykardivision. Med dessa kan 
man kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser 
mot farkoster på ytan, i luften och under vattnet. Man kan även 
röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.

Första ubåtsflottiljen består av ubåtar, ubåtsräddningsfartyg, 
sjötransportenhet och signalspaningsfartyg. Med dessa kan man 
kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart och göra insatser 
mot farkoster på ytan och under vattnet.

Marinbasen stödjer de marina förbanden med teknisk 
tjänst, transporter, basering, bevakning, logistik och operativ 
sambandsledning, både hemma och utomlands. Marinbasen 
har sitt huvudsäte i Karlskrona, men har även verksamhet på 
Muskö och på Berga söder om Stockholm, i Göteborg och där 
behov finns. Marinbasen har också uppgiften att radarövervaka 
Sveriges sjöterritorium, och ansvarar för de nationella 
skyddsstyrkorna ur Hemvärnet i Blekinge-, Kalmar- och 
Kronobergs län.

Tredje sjöstridsflottiljen består av korvetter, minröjningsfartyg, 
stödfartyg och röjdykarfartyg. Med dessa kan man kontrollera 
havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser mot farkoster 
på ytan, i luften och under vattnet. Man kan även röja minor i 
hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.

Sjöstridsskolan, SSS, utbildar kadetter till officerare (officerare 
och specialistofficerare), vidareutbildar yrkesofficerare samt 
yrkesutbildar sjömän och soldater. Skolan ansvarar även för 
studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt 
taktik- och teknikutveckling inom sjöstridsområdet.  
Till SSS hör också Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska 
centrum, FM DNC, som hanterar all verksamhet inom 
dykeriområdet, och Provturskommando Marinen, PTK M som 
bistår FMV (Försvarets materielverk) med test och verifiering av 
materiel som ska levereras till marinen.

Marinen i Sverige



FLOURISH FOR WIND BAND

SHAKESPEARE PICTURES
Emil Eliasson – Dirigent
 
Torsdag 4 februari 19.00  
Asarums kyrka

Fredag 5 februari 12.10  
Sparresalen, Karlskrona 

William Shakespeare har lämnat outplånliga spår i vår väster-
ländska kultur. 2016 är det 400 år sedan dramatikern lämnade 
jordelivet och det uppmärksammar vi med ett musikval som på 
ett eller annat sätt förknippas med hans odödliga texter. Tänk 
bara på dramat kring Romeo och Julia som fortfarande ter sig 
aktuellt i vår tid.  

Ur programmet:
Bedřich Smetana March for the Shakespeare Festival
Giuseppe Verdi Ballabile ur “Macbeth” 
Sergei Prokofiev        Svit ur ”Romeo och Julia”
Nigel Hess Shakespeare Pictures

FAMILJEKONSERT - DJURENS KARNEVAL

PROMENADMUSIK
Petter Sundkvist – Dirigent

Torsdag 18 februari 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Runt om i svenska småstäder finns begränsade möjligheter att 
ta del av hela operaföreställningar.
Vi försöker förvalta vår del av musikarvet genom att spela sviter 
och fantasier ur denna enastående repertoar. Under aftonens 
konsert framförs musik ur Richard Strauss Rosenkavaljeren.
1926 hölls i södra Tyskland en musikfestival där tonsättarna 
skrev enbart för blåsare och flera av verken har kommit att 
bli standardrepertoar för blåsorkester. Vi får nu veta svaret på 
frågan hur man då tänkte sig promenadmusik!

Ur programmet:
Hans Gál Promenadenmusik
Ottorino Respighi Huntingtower, P. 173
Richard Strauss Svit ur Rosenkavaljeren Op. 59
Paul Hindemith Marsch ur Symfoniska Metamorfoser

Jeroen Berwaerts – Dirigent
Brass- och slagverksmusiker ur Marinens Musikkår

Foto: Johan Ljungström

Söndag 14 februari 13.00
Galjonshallen, Marinmuseum, Karlskrona

Vi är stolta över att åter kunna få gästspela på 
Marinmuseum. Kom och lyssna tillsammans med 
dina nära och kära när musikkårens brass- och 
slagverksmusiker bjuder in till familjemys på Alla 
hjärtans dag! 
Dagen till ära bjuds det på karneval! Kanske inte 
som i Brasilien utan mer som; Djurens Karneval av 
den franske tonsättaren Camille Saint-Saëns.
En djurkarneval som innehåller både djur i 
fossilformat och pianister! Men också en hel del 
riktiga djur, kanske klarar du att höra vilka?

 

Konserten arrangeras i samarbete med Marinmuseum

David Björkman – Dirigent

Onsdag 20 januari 19.00 - Torhamns kyrka

Torsdag 21 januari 19.00 - Kalmar domkyrka

Gemensamt för alla tonsättare på denna konsert är viljan att 
samla in och använda sig av folkmusik.
Ett arbete som utfördes av många runt om i Europa i samma 
tidevarv. Med dåtidens tekniska förutsättningar ett fullständigt 
heroiskt arbete som vi nu långt senare fortfarande får glädje av.
Percy Grainger valde att kalla kvällens resultat av detta arbete för 
en ”En bunt vilda blommor” och tillägnade stycket de människor 
som sjungit sina folkmelodier för honom.
  
Ur programmet:
Ralph Vaughan Williams  Flourish for Wind Band
Percy Grainger Lincolnshire Posy
Edward Elgar                   Sea Pictures
Edward Elgar Pomp and Circumstance nr 1 



AMERICAN SALUTE

FREEDOM FIGHTERS

Alexander Hanson – Dirigent
Elin Fleisher – Klarinett

Lördag 5 mars 16.00
Sparresalen, Karlskrona 

På denna eftermiddagskonsert med helt amerikanska 
förtecken klingar film och teatermusik av mästarna 
Williams och Bernstein. Utöver dessa herrar stiftar vi 
bekantskap med college och universitetsundervisningen 
i att spela orkester och framförallt blåsorkester. Dessa 
institutioner har bidragit till en stor repertoar skapad 
av lärare i detta ämne. Tre av dessa förgrundsfigurer i 
vår genre kan avlyssnas i detta program där vår senast 
fast anställda soloklarinettist ställer sig längst fram på 
scenkanten. 
 
Ur programmet:
Vincent Persichetti Psalm for Band
Ron Nelson Rocky Point Holiday
John Williams Viktors berättelse ur The Terminal
Morton Gould American Salute  

PÅSKEN I TONER

COPENHAGEN
Per-Otto Johansson – Dirigent 
 
Onsdag 13 april 19.00
Lunds Stadshall

Torsdag 14 april 19.00
Sparresalen, Karlskrona

Danmark, så nära men ändå ett helt annat land. De danska 
kompositörerna inom konstmusiken har inte på samma sätt 
hemfallit åt nordisk melankoli som sina övriga Skandinaviska 
kollegor. Istället finns en tradition mer präglad av det central-
europeiska musikskapandet. Även inom de lite lättsammare 
tongångarna tog man till sig europeiska strömningar.  Valser, 
polkor och annan dansmusik var lika självklart i Köpenhamn 
som Wien.

Ur programmet:
Carl Nielsen Helios Ouvertyr, Op. 17
Hans Christian Lumbye Columbine-Polka
Erik Norby Canzoni A Ballo
Jacob Gade Tango Jalousie 

Anna-Maria Helsing – Dirigent

Torsdag 24 mars 19.00
Tvings kyrka

I aftonens program speglar vi påskhelgens  
kronologi med fyra dagar och lika många 
musikstycken. Nikolaj Rimskij-Korsakov 
var inte bara kompositör, han var också 
sjöofficer. Bland annat var han under en 
tid verksam som inspektör för Flottans 
musikkårer i det väldiga Ryssland. Vid 
denna konsert framförs hans tolkning 
av den ryska påsken. Den musikaliska 
tematiken har han hämtat ur den  
ortodoxa kyrkans liturgiska musik.  

Ur programmet:
Arvo Pärt  Fratres
Richard Wagner Långfredagsmusiken ur Parsifal
Nikolaj Rimskij-Korsakov  Rysk påsk - Ouvertyr
Johann Sebastian Bach Jesus bleibet meine Freude

Petter Sundkvist – Dirigent
Anders Paulsson – Sopransaxofon
 
Fredag 11 mars 19.00 - Crusellhallen, Linköping
 
Lördag 12 mars 16.00 - Musikhögskolan, Örebro
 
Marinchefens konsert 
Söndag 13 mars 15.00 - Berwaldhallen, Stockholm

Avgörande skeenden i vår gemensamma historia har många 
gånger präglats av starka personligheter. Att kämpa för sin frihet 
som enskild människa är något många dagligen tyvärr tvingas 
göra runt om i världen ännu idag. Vid denna konsertturné har 
vi valt musik skapad för att porträttera några av de människor 
och sammanslutningar som blivit ihågkomna som stora 
frihetskämpar genom århundraden. Jeanne d’Arc, Martin Luther 
King och sydafrikanska ANC är några som blir omnämnda, men 
ingen ska bli glömd!

Ur programmet:
Ludwig van Beethoven Ouvertyr till Egmont Op. 84 
Ástor Piazzolla Milonga for three 
Chen Yi ur Dragon Rhyme 
Giuseppe Verdi Ouvertyr till Jeanne d´Arc
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SJÖRÖVARKONSERT

VÅRKONSERT
Per-Otto Johansson – Dirigent 
Solister ur musikkåren

Marinbasens vårkonsert
Onsdag 11 maj 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Eksjö garnisons vårkonsert
Torsdag 12 maj 19.00
Eksjö kyrka

Att hälsa våren kommen vid två sydsvenska garnisonsorter är ett 
ypperligt tillfälle att bjuda på svenska klassiker. Vår egenhemska 
repertoar erbjuder stora variationsmöjligheter, från de enklaste 
visor till stora orkesterverk. Konsertens fyra akvareller från 1899 
är komponerade i en folkloristisk anda, ursprungligen komponerade 
för violin och piano. På denna konsert presenteras de av var sin 
solist ur musikkåren. 
 
Ur programmet:
Evert Taube                   Pepita dansar Bolero
Hugo Alfven                  ur Den förlorade sonen
Tor Aulin                           Fyra akvareller
Lillebror Söderlund       Folklig vals nr 2

NORSK MILITÆR TATTOO

GREVAGÅRDSKONSERT
Onsdag 8 juni 19.00
Grevagården, Karlskrona

Militärmusik i parkmiljö är fortfarande ett starkt signum 
för genren. Det visar med all önskvärd 
tydlighet på vilken förträfflig ensembleform 
militärmusikkåren är. Den klingar i vitt skilda 
miljöer, inom och utomhus året runt. 

Som så många gånger förr avslutas 
vårsäsongen i Grevagårdens härliga 
miljö. En utmärkt plats att förvalta denna 
musikaliska del av världsarvet och 
naturligtvis blir det som det brukar;  
marscher, klassiska pärlor och  
modernare tongångar i en härlig mix.

Tattooparad i Oslo centrum
Torsdag 26 maj 13.00

Tattooföreställningar
Fredag 27 maj 20.00
Lördag 28 maj 13.00 och 18.00
Söndag 29 maj 13.00
Oslo Spektrum, Norge

Norsk Militær Tattoo är en militärmusikföreställning som hålls 
vartannat år i Oslo Spektrum och arrangeras av den Norska 
Försvarsmusiken. Med nästan 800 deltagande är det Norges 
största inomhusshow. Deltar gör musikkårer från hela världen. 
Dessutom medverkar körer och artister från andra konstformer.

Showen är centrerad runt norsk och 
internationell militärmusik, klassisk 
musik, via marscher till underhållnings-
musik. Deltagarna presenterar egna 
figurativa uppvisningar. Showen rundas 
av med en stor final med samtliga 
medverkande.  

Norsk Militær Tattoo arrangeras av norska försvarsmusiken

Onsdag 4 maj 10.00 (Konserten börjar ca. 10.20)
Hoglands park till Östersjöhallen, Karlskrona

Karlskronas största skräck, Marinens sjörövarorkester, återvänder 
även detta år. Från Hoglands Park tar de med sig allt i sin väg på 
rövartåget mot Östersjöhallen. Stadens mycket unga sjörövare 
får möjligheten att skolas in i det hårda livet och väl framme 
bjuds det på musikaliska upptåg och skattjaktsbelöning.

Fo
to

: U
lf 

Li
nd

gr
en



MARINEN  12

 
 

13  MARINEN

Foto: Carl-Johan Björkman

Information 
 
Biljettinformation: 
Se lokal annonsering i dagspressen samt  
www.marinensmusikkar.se för information om 
biljetter till respektive arrangemang. 
 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.  
Se alltid www.marinensmusikkar.se och  
www.forsvarsmakten.se/konserter för aktuella 
uppgifter. 

Kontakt Marinens Musikkår:
Östra Prinsgatan 2
371 31 Karlskrona
Tel: 0455-85 830 
Fax: 0455-85 836 
www.forsvarsmakten.se/konserter
www.marinensmusikkar.se 
e-post: info@marinensmusikkar.se

Marinens Musikkårs Vänner
 
Marinens Musikkårs Vänner är en stödförening för 
Marinens Musikkår som startades 1991.

Medlemskap innebär bland annat att du:
• Ger ett aktivt stöd till musikkårens fortbestånd och 
utveckling
• Går medlemstidningen ”Reveljen” två gånger om 
året
• Får möjlighet att köpa biljetter till vissa konserter 
före icke medlemmar

Bli medlem genom att:
• Sätta in medlemsavgiften för närvarande 100:- på 
postgirokonto 2 17 38 – 0 (uppge namn, adress och 
telefonnummer samt e-mailadress)
• skicka ett e-mail till mmv@marinensmusikkar.se 
alternativt faxa till 0455-858 36

Läs mer på www.marinensmusikkar.se/mmv.shtml

Marinens Musikkår
Marinens Musikkår har anor sedan 1680-talet och har 
verkat i obruten linje sedan dess. Musikkåren är i dag en 
av Försvarsmaktens tre professionella musikkårer och 
består av 30 heltidsanställda yrkesmusiker. Musikkåren 
genomför varje år över 150 framträdanden genom 
medverkan vid officiella statsbesök, kungliga audienser, 
högvakter, förbandsspelningar, tattooer och konserter.

Musikkåren har en omfattande konsertverksamhet 
tillgänglig för allmänheten där repertoaren spänner 
brett över olika blåsmusikgenrer och riktar sig till olika 
målgrupper, allt för att möta ny publik. I samband 
med dessa framträdanden verkar musikkåren för 
marknadsföring och rekrytering åt Försvarsmakten.

Marinens Musikkår är en försvarsmaktsresurs, 
både hemma och utomlands, och har deltagit vid 
utlandsmissioner i bland annat Bosnien, Kosovo 
och Afghanistan, med såväl ceremonimusik som 
musikunderhållning i personalvårdande syfte.

Marinens Musikkår är stationerad i världsarvsstaden 
Karlskrona.

Marinens Musikkår Personal

Administration 

Chef
Tomas Hjortenhammar 

Stf. Chef
Vakant

Producent
Andreas Johansson

Orkesterbibliotekarie
Gunnar Törnqvist

Scenmästare
Carl-Johan Björkman

Trumpet/Kornett
Peter Meijer 

Martin Re
Mattias Sandsjö

Bo Åhgren 
 

Trombon
Jan Dohlin 

Olof Jönsson
Anders Karlsson – Bastrombon 

Eufonium
Anders Hårstadhaugen 

Tuba
Elias Gustafsson 

Jörgen Ådvall 

Kontrabas
Jacob Bartilson 

 
Slagverk  

Joakim Berg
Anders Nilsson

Peter Stolpestad

Flöjt/Piccola
Sabine Jönsson

Katja Wisén 

Oboe
Elin Larsen

Klarinett  
Carina Johansson – Essklarinett

Curt Blomgren 
Elin Fleischer 

Linda Johansson 
Bengt Martinsson

Dan Ohlsson 
Nils-Olof Friberg – Basklarinett 

Fagott 
Erik Strandberg

Saxofon
Bengt Lindegren

Peter Sarrin

Valthorn 
Jonas Lindström

Emma Widengård 
Hans Widerberg 

Musikdirektör 
Vakant 

Flaggtrumslagare
Karin Svensson

Försvarsmusiken
Militärmusiken spelade en betydande roll i det svenska musiklivet redan under första halvan av 1800-talet. Musicerandet 
i föreningar och brukssamhällen samt inom frikyrkan och skolväsendet växte fram vid 1800-talets slut. Blåsorkestrar 
och blåsensembler blev oerhört populära och teatrar och operahus hämtade blåsare och slagverkare från militär-
musiken.

Militärmusiken i Sverige är fortfarande vital. Sedan 2010 är Försvarsmusiken organiserad under Livgardet.  
Försvarsmusikens tre musikkårer: Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens Musikkår samt 
Hemvärnsmusikkårerna utgör resursen. Musikkårerna röner stor uppskattning när de bidrar till att marknadsföra 
Sverige, Försvarsmakten och svenskt musikliv.



Havet länkar samman 
människor och förser oss med 
mat och försörjning. För Sverige 
är import- och exporthandeln 
som går via sjöfart väldigt 
viktig. 90 procent av Sveriges 
utrikeshandel går sjövägen.

Sveriges välfärd och utveckling 
är beroende av fri tillgång till 
havet, såväl för transporter 
som för rätten att nyttja de 
naturtillgångar som finns  
wi de havsområden som omger 
Sveriges kust.

Det är i den här miljön marinen 
finns för att ta till vara på 
svenska intressen.

Marinens  
roll
Marinen finns på, under och över ytan, 
både i kustnära områden och långt ut 
till havs. Dygnet runt, året om övervakar 
marinen Sveriges 2 700 km långa kust 
med fartyg, båtar, ubåtar och fasta 
radarstationer. 

Den svenska marinen värnar fred 
och säkerhet, både i Sverige och 
internationellt.  
 
Marinen är i ständig beredskap för 
nationella och internationella insatser. 
De marina förbanden och fartygen är 
slagkraftiga och unika i förmågan att 
verka både fritt till sjöss, kustnära och i 
skärgårdsmiljö.

Havet Anpassad för  
Svensk miljö

Den som behärskar den miljö som den 
svenska skärgården utgör, har goda 
förutsättningar att vara framgångsrik 
även på andra ställen på jorden.

Marina förband har tjänstgjort i 
samband med konflikten utanför 
Libanon och vid flera tillfällen i den 
pågående ”Operation Atalanta” 
utanför Somalias kust. 

Internationella insatser med marinen 
som huvudansvarig har också 
genomförts i Kosovo, Tchad och 
Afghanistan.  

…men löser  
uppgifter  
även utomlands

Sveriges geografiska läge 
och den geopolitiska 
situationen har under 
årens lopp styrt marinen 
att utveckla särskilt 
anpassade system för 
att möta de utmaningar 
som marinstridskrafterna 
kan ställas inför. Idag är 
flera av dessa system 
världsledande i den typiska 
marina miljön som omger 
Sverige, grunda hav och  
omfattande skärgårdar.

Några av dessa system 
är Visbykorvetter, ubåtar 
av Gotlandsklass och 
amfibiesystemet som 
alla rönt internationellt 
intresse.



Marinbloggen är ett kommunikationsforum där alla som 
är intresserade av marinen kan dela information och  
utbyta ideer. Chefer vid förband och i Högkvarteret  
lägger ut information eller tar upp aktuella frågor.

Marinbloggen ger också marint intresserade möjlighet 
att dela information och bidra till att marina frågor 
debatteras på en större bredd.

blogg.forsvarsmakten.se/marinbloggen

Marinbasens informationsavdelning, Box 527, 371 23 Karlskrona  
E-post: info-marinb@mil.se  www.forsvarsmakten.se
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